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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1564/2009, της Marina Berati, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
διεθνούς κέντρου διατροφικής οικολογίας (NEIC), η οποία συνοδεύεται από 
1 574 υπογραφές, σχετικά με την κατάργηση των κοινοτικών επιδοτήσεων 
στους τομείς της κτηνοτροφίας και της αλιείας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει την άποψη ότι, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) 
και της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), καταβάλλονται επιδοτήσεις δισεκατομμυρίων 
ευρώ στους τομείς της κτηνοτροφίας και της αλιείας, επισημαίνοντας ότι η υψηλή 
κατανάλωση διατροφικών προϊόντων ζωικής προέλευσης έχει οδηγήσει σε σημαντική 
αύξηση των διαταραχών του "πλούσιου κόσμου", όπως καρκινικοί όγκοι και καρδιαγγειακές 
νόσοι, σε υπερεκμετάλλευση των αγαθών, υποσιτισμό σε χώρες του Τρίτου Κόσμου και 
αποψίλωση τροπικών παρθένων δασών, ώστε να μετατραπούν σε βοσκότοπους και 
καλλιέργειες χορτονομής για βοοειδή (για παράδειγμα, καλλιέργειες σόγιας). Η χρήση 
ενέργειας, νερού, χημικών ουσιών, φαρμάκων και λιπασμάτων έχει σοβαρές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις στον αέρα, το έδαφος, τη θάλασσα και τους πόρους γλυκού νερού. Επιπλέον, οι 
παραγωγοί σε χώρες του Τρίτου Κόσμου μπορούν να χάσουν τα μέσα βιοπορισμού τους 
λόγω του ντάμπινγκ κοινοτικά επιδοτούμενων προϊόντων. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι τα 
χρήματα των ευρωπαίων φορολογούμενων χρησιμοποιούνται για τη λήψη μη συνετών 
αποφάσεων, οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, το 
περιβάλλον και τη διεθνή οικονομία και, ως εκ τούτου, ζητεί να καταργηθούν οι επιδοτήσεις 
στον τομέα της κτηνοτροφίας και της αλιείας στο πλαίσιο της ΚΓΠ και της ΚΑΠ, και να 
ληφθούν μέτρα για τη στήριξη και την προώθηση της κατανάλωσης φυτικών τροφών, που 
έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι θα οδηγήσουν σε μείωση των φόρων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Η αναφέρουσα είναι της άποψης ότι στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) 
διατίθενται αξιόλογα χρηματικά ποσά σε επιδοτήσεις στον τομέα της κτηνοτροφίας, πράγμα 
που ενισχύει την κατανάλωση προϊόντων ζωικής προέλευσης. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, 
η κατανάλωση των προϊόντων αυτών έχει αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου, 
το περιβάλλον και τη διεθνή οικονομία.  

Η αναφέρουσα αντιτίθεται στις επιδοτήσεις που διατίθενται στην κτηνοτροφία και ζητεί τη 
λήψη μέτρων για τη στήριξη και την προώθηση της κατανάλωσης λαχανικών. Σύμφωνα με 
την αναφέρουσα, η κατανάλωση λαχανικών θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των φόρων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.

Η μεταρρυθμιστική διαδικασία της ΚΓΠ, με τη μεταρρύθμιση του 2003 και την αναθεώρηση 
του διαγνωστικού ελέγχου, έχει μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται υποστήριξη 
στον γεωργικό τομέα και ιδιαίτερα στον τομέα της κτηνοτροφίας. Αυτό κατέστησε δυνατή τη 
σταδιακή απομάκρυνση από τις ενισχύσεις που αφορούν συγκεκριμένο προϊόν (αποσύνδεση).

Σήμερα, οι επιδοτήσεις στον τομέα της κτηνοτροφίας έχουν αποσυνδεθεί σχεδόν πλήρως με 
εξαίρεση ειδικές πριμοδοτήσεις –θηλάζουσες αγελάδες, αιγοπρόβατα– σε ορισμένα κράτη 
μέλη, όπου ένα ελάχιστο επίπεδο γεωργικής παραγωγής ήταν σημαντικό για τη διατήρηση 
της οικονομικής δραστηριότητας ορισμένων περιοχών με ελάχιστες εναλλακτικές 
οικονομικές λύσεις, για τη διασφάλιση επαρκούς παροχής πρώτων υλών για τις 
μεταποιητικές βιομηχανίες ή για την παραγωγή περιβαλλοντικών οφελών.

Η αποσύνδεση των επιδοτήσεων προσανατόλισε περισσότερο τους γεωργούς της ΕΕ στην 
αγορά, επιτρέποντάς τους να επιλέγουν οι ίδιοι τι προϊόν θα παράγουν βάσει των μηνυμάτων 
της αγοράς. Επίσης, η εφαρμογή κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης συνέδεσε τη λήψη 
επιδοτήσεων με τον σεβασμό για το περιβάλλον, την ασφάλεια και την ποιότητα των 
τροφίμων, καθώς και πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, ενώ στην πολιτική αγροτικής 
ανάπτυξης ενσωματώθηκαν στόχοι σχετικά με την κλιματική αλλαγή. 

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για το μέλλον της ΚΓΠ θα αντιμετωπιστούν περαιτέρω 
δυνατότητες όσον αφορά τα διάφορα εργαλεία πολιτικής.

Η σημασία που έχουν για την υγεία του ανθρώπου τα λιπαρά οξέα μακράς αλύσου τα οποία 
συναντώνται στα ψάρια καθίσταται ολοένα και περισσότερο εμφανής. Τα ψάρια που 
ανταποκρίνονται στους αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες της ΕΕ μπορούν να συμβάλουν 
στη μείωση παρά στην αύξηση των λεγόμενων «διαταραχών του πλούσιου κόσμου». 
Επιπλέον, το ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται στον τομέα της αλιείας 
είναι πολύ μικρό (0,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010, ήτοι 0,64% του συνολικού 
προϋπολογισμού ύψους 141,5 δισεκατομμυρίων ευρώ).

Η νομοθεσία της ΕΕ επιτρέπει το καθεστώς συνδεδεμένης στήριξης μόνο σε συγκεκριμένους 
τομείς της κτηνοτροφίας. Η εν λόγω στήριξη αποσκοπεί σε ορισμένες θετικές κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε ευπαθείς περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική αξία και όχι 
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στην προώθηση της καθαυτής κατανάλωσης ζωικών προϊόντων.


